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Med utgangen av år 2011 upphbr min anstållning som tillsynssensor till Det medisinske

fakultet, UiO, som varat i perioden 2007 - 2011, sammanlagt fem kalenderår. Under den

tiden har jag bland annat också deltagit i en utvårdering av hela grundutbildningen till

låkare vid fakulteten. Jag finner det dårfor motiverat att denna årsrapport som blir min

sista utformas som inte enbart en redogbrelse f6r året 2011, men också som en

sammanfattning av erfarenheter från de fem åren och med anknytning till utvårderingen av

år 2008.

Aktiviteter under år 2011.

I perioden december 2010 - januari 2011 samt i maj 2011 har jag kvalitetssåkrat OSCE-

proven på 3., 9. och 12. semester.

Tyngdpunkten av min verksamhet som tillsynssensor under året har legat pa att bedoma de

skriftliga proven vid låkarutbildningen. Som framgår av tabellen nedanfor finns i allt 20

provtillfållen under utbildningen varav 10 år skriftliga prov, 6 muntliga f6rh6r, 3 OSCE-prov

av Oslo-typ samt 1 bed6mning av enskilt f6rdjupningsarbete. Under de gångna åren har jag

agnat stbrsta delen av mitt arbete åt att bedoma OSCE-proven och har aktivt deltagit i

utvecklingsarbetet av dessa. De muntliga fårhdren har jag granskat i b6rjan av min

verksamhet vid fakulteten vilket finns redovisat i rapporterna från åren 2007- 2008. Då de

skriftliga proven utglir hålften av alla prov som ges under låkarutbildningens gång har jag

dårfor och i samråd med studiedekan valt att i detta år granska dem samlat. Som sample

har jag valt ordinarie prov VT 2011.
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Tabell . Oversikt over examenssystemet vid Profesjonsstudiet medisin UiO.

Semester Åmne och provform

1 Philosophicum 10 p. Skriftligt prov, essay eller flervalsfrågor.

Humanbiologi 20 p. Skriftligt prov, short essay och råkneuppgifter

2 Cellbiologi 30 p. Skriftligt prov, short essay, 33 frågor

3 15 p. Skriftligt prov short essay.

15 p. "Oslo-OSCW 24 stationer varav 10 testar fårdigheter, 14 kunskaper

4 Skriftligt prov, 15 p. short essay,

Muntligt forhor med patient

5 Skriftligt prov, 30 p. Ht 2010 forsoksvis i formen "Modified Essay Questions"

6 Muntligt forhor, med patient, i antingen medicin eller kirurgi eller dermato-venerologi

7 Skriftligt prov, short essay.

Muntligt forhor i neurlogi eller ONH

g Skriftligt prov, short essay.

Muntligt forhor i antingen psykiatri eller oftalmiatrik

9 "Oslo-OSCW 24 stationer

Muntligt forhor i anatomi och histologi

Skriftligt prov i receptskrivning

10 Skriftligt prov, short essay,

11 Bedomning av enskilt fordjupningsarbete, inget samlat examensprov

12 "Oslo-OSCW 24 stationer

Muntlig stationsexamen, 4 stationer.

lag har valt bort att granska det skriftliga provet på Philosophicum på 1. semester vilket år

svart att vårdera "utifrån" når det redan genomforts. lag har också valt bort att granska det

skriftliga provet i receptskrivning som mera år ett fårdighetsprov ån ett kunskapsprov.

Återstår kunskapsproven på 1., 2 ., 3., 4., 5., 7., 8., och 10 . semester . Alla dessa var VT 2011,

med undantag for provet på 5. semester , av formatet "Skort Essay" som år "Frågor att
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besvara med fri text". I samband med utvårderingen 2008 granskade jag dessa prov med

avseende på antal frågor i provet och frågornas kunskapsnivå med anvåndning av Bloom's

taxonomi for kognitiva kunskaper. I den aktuella vårderingen från VT 2011 har jag utbkat

antalet granskningsvariabler till:

1. Huruvida innehållet i frågornas 6verensståmmer med semestrets

målbeskrivning

2. Typ av prov

3. Frågornas nivå 1-5 enligt Bloom's taxonomi f6r kognitiva kunskaper

4. Provens reliabilitet

5. Provens validitet

6. Provens diskriminerande f6rmåga

Resultatet har utf6rligt redovisats i "Tillsynssensors rapport VT 2011. Skriftliga

kunskapsprov på profesjonsstudiet medisin vid WW. Se Bilaga 1.

Slutsatsen av den granskningen blev att:

• fritext-prov av typen "short essay" var den allra vanligaste provformen

• provens svårighetsgrad varierade mellan semestre

• det f6relåg brister i sampling validity i sex av de sju granskade proven

I samband med granskningen framkom också att de lårare som bed6mer proven

konsekvent inte antecknar sina poångsåttningar i det som arkiveras av studenternas

skriftliga svar vilket ombjliggbr en bed6mning av hur sensorsvejledningaren anvånds och

dårmed av beddmarreliabiliteten. Det var inte heller mbiligt att få datalistor med

poångsåttning av varje enskild fråga vilket omåjliggjorde en bed6mning av provens interna

konsistens med anvåndning av metoden "Cronbach's alpha".

Vid jåmfårelse med data från programevalueringen 2008 (se "Bilag 1" till denna)

framkommer att det inte finns några viktiga skillnader med avseende på antalet frågor i

proven och f6rdelningen av dem inom Bloom's kategorier. Det ser i stort sett ut likadant

2011 som det gjorde 2007.
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Vid samtal med enskilda lårare har jag fått intryck av att lårarstaben ser bed6mningen av

"Skort Essay"-prov som en tung belastning. Att antalet frågor genomgående år for lågt for

att uppnå god validitet av de enskilda proven tar jag som ett uttryck for detta. Man hinner

helt enkelt inte med att bedbma fler ån 20 - 30 frågor i ett semesterprov. Med hånsyn taget

till detta och till provformens inbyggda problem med låg reliabilitet vill jag dårfår

rekommendera fakulteten att igångsåtta en utveckling mot kunskapsprov av typen

"Fårdigsvar", till exempel "Multiple Choice Questions" och "True/False/Don't know" som

kan beddmas med mycket h6g reliabilitet och ges i format anpassat till både besvarelse och

bed6mning på computer. I Norge har Profesjonsstudiet medisin vid NTNU med framgang

slagit in på den vågen.

Reformen "Oslo 95" hade tyngdpunkten på 1). Integration mellan åmnen och 2). Pedagogisk

metod (PBL). Bada dessa faktorer ligger inom ramen for utbildningens process. Mindre

uppmårksamhet ågnades åt utbildningens mål och åt bed6mningen av hur malen uppnås.

Diagrammet nedan åskådliggbr dessa tre delar:

Mål
Vad utbildningen skall
innehålla och på vilken

nivå

Process
Hur utbildningen

genomf6rs

Resultat
Vad studenterna kan

redogora for och/eller
utfora

De tre delarna år inbbrdes avhångiga av varandra. Om malen inte år tydliga och

operationella lider processen. Om inte resultatvårderingen år riktad mot malen och

strukturerad i enlighet med processen uppnås inte det fbrvåntade resultatet.

Malen behbver fortfarande gåras tydligare. Utbildningen saknar en beskrivning av

"outcomes", vad det år for slags låkare man vill utbilda. Målbeskrivningarna for enskilda

semestre år heterogent utformade. Extremerna representeras av 2. semester som anger 6

mål (målen for de enskilda kursveckorna år en innehållsbeskrivning) och 3. semester som

anger 169 mål vilket år orimligt stort. jåmfbrt med tiden fore 2008 har malen nu fått

tydliga nivåbeståmningar vilket till stor del gjordes av undertecknad i samband med en

workshop jag 2009 genomf6rde om hur målbeskrivningar bor utformas for fakultetens

lårare. Meningen var att semesterudvalgene skulle fortsåtta arbetet med att se over och
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samordna målbeskrivningarna, men så har inte skett. Jag rekommenderar en åversyn av

målbeskrivningarna. Den bor inledas med en utvårdering av vilken nytta studentevna har av

de nuvarande målbeskrivningarna. Innehallet i de reviderade målbeskrivningarna bor

granskas av en oberoende curriculumkommitte som har mandat att samordna malen over de

12 semestre.

Processen kan jag inte kommentera eftersom jag under de gångna fem åren inte nårmare

har studerat den.

Resultatvårderineen år i huvudsak vad studenterna uppnår f6r resultat på proven. F6r att

denna skall vara av god kvalitet skall proven vara stickprov från alla delar av kursmåten,

dvs. vara riktad mot alla delar av målbeskrivningen, vilket i sin tur f6rutsåtter att

målbeskrivningarna ringar in det man vill att studenterna skall kunna. Metoderna till

bed6mning av studenternas kunskaper och fårdigheter skall vara optimala med hånsyn

taget till de resurser av tid och arbetskrafter som står till buds och till vad man vill bedoma,

dvs. kunskaper eller fårdigheter. På detta område finns stora mbjligheter till f6rbåttringar.

På grundval av de observationer jag gjort under de fem åren blir mina rekommendationer:

• Anvånd OSCE-metoden enbart till att bedoma fårdigheter eftersom den for

nårvarande år den båsta metod man kånner till att råttvist bedoma kliniska

fårdigheter på grundutbildningsnivå. OSCE år resurskråvande och bor dårfbr

reserveras till enbart fårdighetstest och ges på strategiska punkter i utbildningen for

att stimulera studenterna att tillågna sig fårdigheterna på rått tidpunkt. Detta

innebår att den nuvarande modellen "Oslo-OSCE" bor tiverges till fbrmån f6r

renodlade fårdighetstest och renodlade kunskapstest.

• Anvånd skriftliga test av typen Tårdigsvar" till att bedoma kognitiva kunskaper och

gor dessa datorbaserade, bland annat f6r att minska lårarnas arbete med bed6mning

och poångsåttning av proven.

• Skapa en bank av kunskapsfrågor med utgangspunkt i alla de kunskapsprov som

getts sedan 2003 och som ligger på fakultetens hemsida. Hår finns vår- och hbstprov,

ordinare och "kontinuasjon", i allt 36 prov från vardera av de semestre dår skriftliga

prov ges. Från dessa bor man utan stiorre svårigheter kunna skapa en databas med
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ett stort antal frågor som tåcker respektive semesters kunskapsmal och från vilken

framtida prov lått kan konstrueras genom randomisering bland de befintliga

frågorna. En sådan frågebank maste hållas a jour mot utvecklingen inom

basalvetenskaperna och medisinen. Liknande databaser finns numera på många hall,

till exempel vid låkarutbildningen i Maastricht, Holland. I en forlångning av ett

sådant arbete kan man tanka sig att de fyra låkarutbildningarna i Norge går samman

om en sådan databas, vilket skulle ge goda mbjligheter till att utforma enhetliga

nationella prov.

Att konstruera en frågebank och att datorisera kunskapstest kraver tid men kan goras av

ett fåtal personer varfbr ett sådant arbete inte behover bli alltfor betungande for fakulteten,

i synnerhet om man ser på de vinster man kan gbra i form av minskad arbetsbelastning for

de många lårare som bedomer prov.

En utveckling av det slag som jag skisserat ovan forutsåtter att det finns pedagogisk

kompetens inom fakulteten och att resurser avsåtts till pedagogiskt f6rnyelsearbete. Det år

min beståmda uppfattning att fakultetens lårarstab behover kvalificeras inom

universitetspedagogik. Redan den externa utvårderingen 2008 konstaterade detta och

visade på hur det skulle kunna goras utan alltfor stor kostnad.

Avslutningsvis vill jag framfora mitt tack till fakultetens ledning som anfortrott mig den

intressanta och utvecklande uppgiften att vara tillsynssensor, och till fakultetens lårarstab

f6r ett friktionsfritt och givande samarbete under då gångna fem åren.

Simrishamn, Sverige den 30 december 2011.

Med. dr., emeritus professor i medicinsk pedagogik
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Bilaga till tillsynssensors årsrapport 2011.

Skriftliga kunskapsprov på profesjonsstudiet i medisin vid UiO

Bakgrund

De senaste tre åren har fokus f6r min granskning av examenssystemet vid profesjonsstudiet
medisin vid UiO varit det stationsbaserade prov, "Oslo-OSCE" som etablerats i 3., 9. och 12.
semester och som fbrsbksvis provats på dermatologiavsnittet på 5. semester. Denna version
av det klassiska OSCE-provet testar både fårdigheter och olika slags kunskaper. Emellertid
fårsiggår den stbrsta delen av kunskapstest under utbildningen med konventionella "paper-
and-pen" test varf6r jag ser det som motiverat att nårmare granska dessa over hela
utbildningen så att jåmfbrelser mellan de olika semesterproven kan gbras. Jag har dårfbr
valt att granska alla de skriftliga ordinarie prov som gavs vid slutet av vårterminen 2011.
Fokus år på provens psykometriska egenskaper.

Metod

Prov och sensorsvejledningar har låsts igenom och jåmf6rts med kursernas
målbeskrivningar. De enskilda frågornas nivå enligt Bloom's kunskapstaxonomiska system
har jag vårderat med hjålp av frågornas formulering och sensorsvejledningarna.
Resultatlistor som anger varje students slutliga poångsumma har jag fart in i Excel-ark. Den
deskriptiva statistiken har gjorts av klinisk stipendiat Tone Gretland Valderhaug i ett SPSS-
program. Studieseksjonen vid Det medisinske fakultet har tålmodigt besvarat mina många
frågor.

Mina granskningsvariabler år provens:

A. Overensståmmelse med målbeskrivningen
B. Typ av prov
C. Kunskapstaxonomisk nivå 1-5 enligt Bloom's taxonomi for kognitiva kunskaper
D. Reliabilitet
E. Validitet
F. Diskriminerande f6rmåga

lag redogår fbrst terminsvis f6r varje prov och avslutar med en jåmf,5relse mellan dem.

1. semester

Provets innehall år Humanbiologi (6 frågor), Statistikk (7 frågor), Atfaerdsfag (4 frågor) och
Samfunnsmedisin/forskningsmetode/etik (8 frågor). De ligger alla inom ramen f6r
målbeskrivningen, men det finns inga frågor på etik.

Provets typ år fallbaserade "short essay"-frågor, dvs. av studenten konstruerade svar som
kan vara av olika långd. F6r statistikdelen år frågorna fallbaserade råkneuppgifter.

Provets kunskapstaxonomiska nivå framgår av tabellen:
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Bloom 1
Angi

Bloom 2
Forklare

Bloom 3
Bruke

Bloom 4
Analysere

Bloom 5
Vurdere

Summa
N

12 2 7 3 1 25

Reliabilitet: Det finns till provet en sensorsvejledning som dock inte anger hur bedomaren
skall gradera svaren. Eftersom varje prov har granskats av två personer (lårare och extern
sensor) bor bedomarreliabiliteten dock vara god. Det dataunderlag som jag fått mig tillsånt
kan inte anvåndas till analys av provets interna konsistens med Cronbach's alpha, varfor jag
inte kan gora en mera fullståndig bedomning av provets reliabilitet.

Provets validitet: Antalet frågor år for lågt for att man skall uppnå rimlig sampling validity.
Innehållsvaliditeten år också mindre god eftersom frågor på etikavsnittet saknas.

Diskriminerande formåga: Fordelningen av poång/student framgår av histogrammet
nedan. Det har den form som man forvåntar av ett prov med god diskriminerande formåga.

Megin = 78.53
St d. L7ev. = 9.3
N=129

40l

20'

10-1

ara

2. semester

100

Innehallet år Cellbiologi och antalet frågor 41 (Jag har råknat delfrågorna till # 24 och 25
som enskilda frågor). Provtyp år genomgående "short-essay" med av studenten
konstruerade svar. Frågornas kunskapstaxonomiska nivå framgår av tabellen:

Bloom 1
Angi

Bloom 2
Forklare

Bloom 3
Bruke

Bloom 4
Analysere

Bloom 5
Vurdere

Summa
N

14 27 0 0 0 41
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Reliabilitet: Det finns till provet en sensorsvejledning som dock inte anger hur beddmaren
skall gradera svaren. Eftersom varje prov har granskats av två personer (lårare och extern
sensor) bor bedåmarreliabiliteten dock vara god. Det dataunderlag som jag fått mig tillsånt
kan inte anvåndas till analys av provets interna konsistens med Cronbach's alpha, varfår jag
inte kan gåra en mera fullståndig bedåmning av provets reliabilitet.

Provets validitet: "Opgave W, som år frågorna 26 a - c och fråga 27, ber6r kroppens
våtskehomeostas vilket område jag inte kan återfinna vare sig i kursen målbeskrivning eller
innehållsbeskrivning. Antalet frågor som relaterar till kursinnehållt blir dårfdr 37. Det år i
underkant for att man skall kunna såga att innehållsvaliditeten år god.

Diskriminerande fbrmåga: Fårdelningen av poång/student framgår av histogrammet
nedan. Det har den form som man fdrvåntar av ett prov med god diskriminerande f6rmåga.

Pefean = 74 .96
Std. Dea. =13.473
N=131

Histogrammet visar en stor spridning och har två antydda "pucklar", en med max. vid 60
poång och den andra vid 80 poång. Denna form ser man vid prov som år lite for svara for
gruppen. En jåmfårelse med histogrammen for 1. semester och 3. semester illustrerar detta.
Om grupprelaterad standard hade anvånts, vilket skulle kunna motiveras med det stora
antalet studenter i gruppen, skulle grånsen for godkant ha legat lågre ån 65 poång, kanske
vid 55 poång.

3. semester

På 3. semester ges två olika examensprov. Det ena år i OSCE-format dår man testar både
fårdigheter och kunskaper. Det andra år ett "klassiske" skriftligt kunskapsprov av typen
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"paper-and-pen" som besvaras under fem timmar. Det år detta andra prov som jag redogor

for hår.

Provets innehåll år basal fysiologisk endokrinologi, håmatologi, immunologi och
mikrobiologi. Provtypen år fallbaserade "short essay" frågor som studenten besvara med
egna ord. Antal frågor och kunskapstaxonomiska nivå framgår av tabellen:

Bloom 1
Angi

Bloom 2
Forklare

Bloom 3
Bruke

Bloom 4
Analysere

Bloom 5
Vurdere

Summa
N

15 9 0 0 0 24

Reliabilitet: Det finns till provet en sensorsvejledning som dock inte anger hur bedbmaren
skall gradera svaren. Eftersom varje prov har granskats av två personer (lårare och extern
sensor) bor bedomarreliabiliteten dock vara god. Det dataunderlag som jag fått mig tillsånt
kan inte anvåndas till analys av provets interna konsistens med Cronbach's alpha, varfor jag
inte kan gora en mera fullståndig bedomning av provets reliabilitet.

Validitet: Samtliga frågor ligger inom ramen for kursens målbeskrivning. Antalet frågor år
dock for litet for att provet skall uppnå god innehållsvaliditet.

Diskriminerande formåga: Fordelningen av poång/student framgår av histogrammet
nedan. Det har den form som man forvåntar av ett prov med god diskriminerande formaga.

?vier, = 77.38Sid. t?cv. =13.11
h1=107

aå so aå 1å0

ser n_.3

4. semester

Provets innehall år gastroenterologisk anatomi, fysiologi, patofysiologi och farmakologi.
Provformat år fallbaserade "short essay"-frågor som besvaras med studentens egna ord.
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Antal frågor och kunskapstaxonomiska nivå framgår av tabellen:

Bloom 1
Angi

Bloom 2
Forklare

Bloom 3
Bruke

Bloom 4
Analysere

Bloom 5
Vurdere

Summa
N

17 12 0 0 0 29

Reliabilitet: Det finns till provet en sensorsvejledning som dock inte anger hur bedomaren
skall gradera svaren. Eftersom varje prov har granskats av två personer (lurare och extern
sensor) bor bedomarreliabiliteten dock vara god. Det dataunderlag som jag fått mig tillsånt
kan finte anvåndas till analys av provets interna konsistens med Cronbach's alpha, varfor jag
inte kan gora en mera fullstendig bedomning av provets reliabilitet.

Validitet: Samtliga frågor ligger inom ramen for kursens målbeskrivning. Antalet frågor år
for litet for att man skall uppnå god innehållsvaliditet.

Diskriminerande formåta: Fordelningen av poång/student framgår av histogrammet
nedan. Det har den form som man forvåntar av ett prov med måttligt god diskriminerande

formåga.

sem 4

t Mean = 75,39
?ei. G-v. = 8.187

' tl=11E

40

set11 $

70 :_ 90 100

5.semester

Provets innehall år klinisk thoraxkirurgi/urologi, kardiologi, lungmedicin och njurmedicin.

Provformen år "Modified Essay Questions" (MEQ). Inom ramen for denna provform som
besvaras frågorna med olika metoder: "Constructed responses" som jr "short essays" (38 %
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av frågprna), samt "objective testing" som år kortsvar (27 %), sant/falskt (5 %), Multiple
Choice Questions (MCQ) (21 %) och "Key Feature" (8 %).

Antal frågor och kunskapstaxonomiska nivå framgår av tabellen:

Bloom 1
Angi

Bloom 2
Forklare

Bloom 3
Bruke

Bloom 4
Analysere

Bloom 5
Vurdere

Summa
N

36 22 16 4 0 78

Reliabilitet: Det finns till provet en sensorsvejledning. Den anger f6r "objective testing"-
delen, som år 62 % av frågorna, exakt hur beddmaren skall gradera svaren. Motsvarande
finns inte f6r "shot essay"-frågorna. Eftersom dessa frågor har granskats av två personer
(lårare och extern sensor) bor bedbmarreliabiliteten dock vara god. Den hbga andelen
objective testing gor att jag bedbmer provets bediSmarreliabilitet som hbg.

Det dataunderlag som jag fått mig tillsånt kan inte anvåndas till analys av provets interna
konsistens med Cronbach's alpha, varfdr jag inte kan gbra en bed6mning av provets
reliabilitet ur denna synvinkel.

Validitet: Samtliga frågor ligger inom ramen for kursens målbeskrivning. Det stora antalet
frågor gor att innehållsvaliditeten av provet maste bed6mas som mycket god.

Diskriminerande fbrmåga: F6rdelningen av poång/student framgår av histogrammet
nedan. Det har den form som man fbrvåntar av ett prov med god diskriminerande f6rmåga.

20 40 6€1 ØO 900

Sem-5
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7. semester.

Provets innehåll år klinisk neurologi och pron-nås-halssjukdomar. Provformen år
fallbaserade "short essay"-frågor.

Antal frågor och kunskapstaxonomiska nivå framgår av tabellen:

Bloom 1
Angi

Bloom 2
Forklare

Bloom 3
Bruke

Bloom 4
Analysere

Bloom 5
Vurdere

Summa
N

15 6 5 0 0 26

Reliabilitet: Det finns till provet en sensorsvejledning som dock inte anger hur bedomaren
skall gradera svaren. Eftersom varje prov har granskats av två personer (lårare och extern
sensor) bor bedomarreliabiliteten dock vara god. Det dataunderlag som jag fått mig tillsånt
kan inte anvåndas till analys av provets interna konsistens med Cronbach's alpha, varfor jag
inte kan gora en mera fullståndig bed6mning av provets reliabilitet.

Validitet: Samtliga frågor ligger inom ramen for kursernas malbeskrivning. Antalet frågor år
sammanlagt 26 vilket år f6r litet till att uppna rimlig innehållsvaliditet.

Diskriminerande formåpa: Fordelningen av poång/student framgår av histogrammet
nedan. Det har den form som man forvåntar av ett prov med mattligt god diskriminerande

formåga.

s0 tu Øtl 90 100 110

SeM 7
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10. semester

Provets innehall år rttsmedicin, allmånmedicin och socialmedicin. Antal frågor och
kunskapstaxonomiska nivå framgår av tabellen:

Bloom 1
Angi

Bloom 2
Forklare

Bloom 3
Bruke

Bloom 4
Analysere

Bloom 5
Vurdere

Summa
N

14 14 6 1 0 35

Reliabilitet: Det finns till provet en sensorsvejledning som dock inte anger hur bedomaren
skall gradera svaren. Eftersom varje prov har granskats av två personer (lårare och extern
sensor) bor bedomarreliabiliteten dock vara god. Det dataunderlag som jag fått mig tillsånt
kan inte anvåndas till analys av provets interna konsistens med Cronbach's alpha, varfor jag
inte kan g6ra en mera fullståndig bed6mning av provets reliabilitet.

Validitet: Alla frågor ligger inom ramen f6r kursernas malbeskrivningar. Antalet frågor år
f6r lågt f6r att uppna god innehallsvaliditet.

Diskriminerande formåpa: Histogrammet student/poång antyder att provet har mindre god

diskriminerande f6rmåga.

Serr^_1ti

Sem_10

Mein = 61.2
sist. Døv, = 7.122
N=104
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Diskussion

Provens kunskapsnivå

Tabellen visar de olika provens taxonomiska nivåer. F6r att gora dem jåmfbrbara har jag
angett relativa tal.

Semester Bloom 1 Bloom 2 Bloom 3 Bloom 4 Bloom 5

1. 48% 8% 28% 12% 4%

2. 34% 66% -- -- --
3. 63% 37% -- -- --
4. 59% 41% -- --

5. 46% 22% 21% 5% --
7. 58% 23% 19% --

10. 40 % 40 % 17 % 3% --

Generellt år andelen på Bloom's nivå 1 (beskrive, angi) håg. Det kan kanske motiveras på
bachelor-nivå dår mycket av basala fakta maste Tåras, men med tanke på att man dår
anvånder PBL-pedagogik borde detta avspeglar i en stbrre andel på taxonomiskt h6gre
nivåer. Att frågor på Bloom's nivåer 3 och 4 finns i provet på 1. semester beror helt och
hallet på frågorna inom statistik som år råkneuppgifter. På semestre 5, 7 och 10 år det den
kliniska analysen och beslutsprocessen som avspeglar i frågor inom de hogre nivåerna.

Provens form

Sex av de 7 proven år bvervågande av typen "constructed response", dvs. studenten
formulerar svaren med egna ord. Sådana fri text svar ("short essay") år betydligt svårare att
poångsåtta med bibehållen beddmar-reliabilitet ån typen "ready response", åven kallade
"objective testing".

På 5. semester har man anvånt provformen Modified Essay Question och lagt in "objective
testing" i nåra två tredjedelar av svaren. Hårigenom har man kunnat bka antalet frågor till
nåra det tredubbla jåmfdrt med proven på andra semestre, något som gynnsamt påverkar
provets validitet. Exemplet år efterf6ljansvårt.

Reliabilitet

Med denna term menar man "Måter testet på ett pålitligt sått"? Reliabiliteten år i håg grad
avhångig av provformen. Med "objective testing", dvs. prov dår man skall kryssa av ett
riktigt svar eller svara med enbart ett ord, blir reliabiliteten hdg. Med "construted response"
vilket genomgående anvånds i alla de granskade proven, blir reliabiliteten lågre.

Reliabiliteten kan bed6mas på olika sått. Ett av dem år att undersoka provets inre

konsistens, dvs. om frågorna år riktade mot ett och samma "construct". Man gbr detta med
ett så kallat "split-half-test" av vilka det mest anvånda år Cronbach's alpha. F6r att kunna
g6ra ett sådant masta data vara detaljerade. Varje students poång på varje fråga/delfråga
skall finnas tillgångliga. Så har inte varit fallet. Jag har endast haft tillgång till relativiserade
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och till nårmaste 5-tal avrundade slutpoång varfår jag inte kan uttala mig om de olika
semesterprovens inre konsistens.

En annan aspekt på reliabilitet år bedomarreliabilitet. Begreppet tåcker om en bedomare
ger samma poång till en students prov vid upprepade bed6mningar. Man skiljer på två olika
sidor av bedbmarreliabiliteten, inter- repektive intea-. Interbedbmarreliabilitet år
pålitligheten mellan olika bedomare som poångsåtter samma fråga/frågor.
Intrabedbmarreliabilitet år pålitligheten i en enda bedbmares poångsåttning av samma
fråga från många studenter.

Ett sått att kontrollera f6r interbedomarreliabiliteten år att anvånda sensorsvejledningar.
Sådana foreligger for alla de granskade proven. De har emellertid karaktåren av "rått svar"
och innehåller inga anvisningar om hur studentens svar skall poångsåttas, alltså vad som
kråvs f6r minimumstandard, excellent standard, etc.

Ett annat sått att kontrollera interbedomarreliabiliteten år att flera bedomare poångsåtter
samma fråga. Hår har fakulteten en styrka i att en sensor alltid medverkar och oberoende
poångsåtter svaren och att sensor i tveksamma fall diskuterar med den provansvarige.

Min sammanfattning år att jag inte kan uttala mig om reliabiliteten i de VT 2011 givna
kunskapsproven på grund av bristande dataunderlag. Med ganska enkla medel som
registrering av poång på enskilda frågor/student och f ubåttrade sensorsvejledningar kan
man med en måttlig arbetsinsats få god inblick i denna fråga. Den år viktig, for provets

validitet år avhångig av dets reliabilitet.

Validitet

Måter provet det som man avser att det skall måta, dvs. har det god validitet?

Man skiljer på olika aspekter av validitet.

A. "Face validity". Liknar provet den verkliga situationen? Samtliga granskade prov
testar kunskaper. Nåstan alla tar sin utgångspunkt i fallbeskrivningar vilket speglar
den anvånda undervisningsformen PBL. Jag bed6mer dårfor att proven har god face

validity.
B. "Content validity", innehållsvaliditet. Ligger provfrågorna inom ramen for kursens

målbeskrivning? Jo, det gor alla prov. Jag har bara hittat ett exempel på en fråga som
f6refaller mig ligga utanfor kursens beskrivning. Begreppet innefattar också
huruvida frågorna år jåmnt f6rdelade over alla delar av kursen. Når jag jåmfbrt
provfrågorna med målbeskrivningarna tycker jag mig se att i stort sett så år fallet
med alla de granskade proven. Generellt beddmer jag dårfor innehållsvaliditeten

som god.
C. "Sampling validity". Detta begrepp tåcker huruvida antalet frågor tillråckligt stort f6r

att testa hela kursinnehållet. Hår anser jag att alla prov utom det på semester 5. har
for litet antal frågor. Antalet frågor skall stå i proportion till kursens långd och
omfång. Inga fasta regler finns f6r det, men erfarenhetsmåssigt anser man att ett
terminsprov bor innehalla omkring 60 frågor for att rimlig sampling validitet skall
uppnås. Med den huvudsakligen anvånda provformen "short essay" som besvaras
med fritt ordval ("constructed response") blir råttningsarbetet tungt. Jag antar att
det låga antalet frågor (i genomsnitt 30/prov f6r semestre 1, 2, 3, 4, 7 och 10,
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spridning 24 - 41) mera speglar en pragmatisk hållning till vad som år en rimlig
arbetsbårda for de lårare och censorer som skall bedoma och poångsåtta proven, ån
en genomtånkt samplingstrategi. Jag bedomer sampling validity som genomgående
mindre god , med undantag f6r provet på 5. semester.

Standard

Fakulteten tillåmpar en fixerad standard f6r godkånt som år 65 av 100 mojliga poång.
Terminsprovet måste dårfbr på något sått tillpassas till denna standard. Ett sått att
undersbka hur detta lyckas år att jåmf6ra hur många procent av studenterna på varje
termin som inte uppnår 65 poång, dvs. andelen "stryk". Jag har hår inte tagit hånsyn till att
man på visa semestre kråver att man skall uppna 65 % av mojliga poång i alla delar av
provet, eftersom det hår år provens psykometriska egenskaper som år fokus.

1. 2. 3. 4. 5. 7. 10.Semester
°l010%60 . och lå re 5% 8% 1% 117 °lo

Som framgår av tabellen år det stor variation på andelen "60 poång och lågre" mellan de
olika semestre. Dårf6r kan det finnas anledning for eksamenskommisjonerna att fundera på
om den aneånda fixerade standarden år den mest rationella. Med studentgrupper av den
storlek det hår år frågan om år det finte helt fel att våga in om standarden på ett enskilt prov
på något sått kan justeras uppåt eller nedåt i relation till gruppens prestation. Alternativt
bor man kanske fundera over om proven varit f6r syåra (exempelvis 2. semester) eller for

låtta (exempelvis 7. och 10. semestre).

Medelvårde, median och standarawikelse från proven ger också en uppfattning om
heterogeniteten mellan dem.

Statistics

sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem_5 sem_7 sem 10

N Studenter 129 131 107 116 88 90 104

Mean 78.53 74.96 77.38 75.39 75.59 86 .94 81.20

Median 80 . 00 80 .00 80.00 75.00 80 .00 90 .00 80.00

Std. Deviation 9.300 12.473 13.110 8.187 11.061 8.027 7.122

Minimum 35 35 20 45 7 55 60

Maximum 90 95 95 90 90 100 95

Provens diskriminerande f6rmåga

For att ett prov skall bed6mas som anvåndbart råcker det finte med att validiteten år i
ordning utan det maste också kunna diskriminera mellan goda och mindre goda studenter.
Den diskriminerande f6rmågan år starkt beroende av reliabiliteten av bed6mningen men
också av provets konstruktion, dets "ivre konsistens". Innehållsvaliditetnch sampling
validitet år också viktig. Den diskriminerande formågan blir på så sått något av en "final
common path" når kvaliteten av ett prov skall bedomas.
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Det finns statistiska metoder att undersoka ett provs diskriminerande formåga. Ett vanligt
sådant år "Item difficulty index" som emellertid forutsåtter provformat i Multiple Choice
dår man jåmfor andelen svar på det riktiga alternativet med andelen svar på distractors .
Sådana forutsåttningar foreligger inte hår. Jag har dårfbr anvånt en synnerligen pragmatisk
metod till att forsoka vårdera de olika provens diskriminerande formåga.
Erfarenhetsmåssigt vet man att ett histogram poång/student från prov med god
diskriminerande formåga har en Gauss-liknande form med en skevhet mot lågre presterade
studenter. I histogrammen som redovisats hår ovan ligger den skevheten åt vånster. Ett
typiskt histogram for ett prov med goda diskriminerande egenskaper år det från 1.
semester. Staplarna ligger vål samlade och har den karaktåristiska skevheten. Ett prov som
man vid jåmforelse med denna kurva kan formoda har mindre goda diskriminerande
egenskaper år det från 10. semester. Hår år staplarna spridda hver en stbrre yta. Skevheten
finns dår, men år mindre uttalad.

Med reservation for primitiviteten i den anvånda metoden bedomer jag att den
diskriminerande fårmågan hos de flesta av semesterproven år acceptabel.

Sammanfattning

Granskningen av de givna kunskapsproven VT 2011 från semestre 1, 2, 3, 4, 5, 7 och 10 vid
profesjonsstudiet Medisin vid UiO visar att

• fritext-prov av typen "skort essay" år den allra vanligaste provformen
• provens svårighetsgrad varierar mellan semestre
• det foreligger brister i sampling validity i sex av de sju granskade proven

Rekommendationer

Fakulteten bor overvåga att infora metoder for "objective testing". Det finns solida data som
talar for att sådana provformer har betydligt båttre psykometriska egenskaper ån de som
nu anvånds. De kan mycket vål kombineras med problembaserat lårande vilket det aktuella
provet från 5. semester visar att det låter sig att gora.

Fakulteten bor overvåga att computerbasera testproceduren for att gora bedomningen
såkrare och minska lårarnas arbetsborda med bedomning av provet.

Fakulteten bor overvåga om det nuvarande systemet for standard år optimalt.

Simrishamn, Sverige 2011-08-31

Knut Aspegren

Tillsynssensor
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